4. konzultace z AJ – 05. 12. 2020 – 3 vyučovací hodiny
Budoucí časy – s výsledky a komentářem
1. What ________ tonight? Would you like to go for dinner with me?
are you doing V češtině můžeme říct “co budeš dělat večer?” ale taky “co děláš
večer?”. V angličtině je v podobných otázkách možno použít vazbu GOING TO nebo
taky jednoduše přítomný (průběhový) čas.
going to do

do you do

will you do

you're

2. Put the heavy bag down at once! I thought you were pregnant and shouldn't do things
like this. I ________ it for you.
'm carrying
am going to carry
carry
will carry Toto je čítankový
příklad použití WILL, protože se jedná o nabídku, nebo chcete-li momentální
rozhodnutí, Vidím někoho s těžkou taškou, proto se rozhodnu mu pomoct a nabídnu se.
3. What's the weather forecast for tomorrow? – I don't know, but I think it ________.
's going to rain
's raining
rains
will rain Zde se jedná o nepodložené
tvrzení, jednoduchou domněnku. Důvodem však není použití slovesa THINK, jak by se
mohlo zdát, protože za slovesem THINK může následovat obyčejná domněnka (jako
tato situace) a tedy WILL, ale i vazba GOING TO.
4. Is everything alright, Paul? – I don't know. There's something wrong with my
stomach. I think ________ sick.
I am going

I will be

I'll be

I'm going to be

Zde je použito spojení GOING TO, protože z něčeho vycházím, něco poukazuje na to,
že mi asi bude špatně. Bolí mě břicho, asi budu zvracet.
Mnoho studentů po slovese THINK volí vždy WILL což se snad i mohli učit ve škole,
ale toto pravidlo občas nefunguje. Pokud si jen něco myslím a je to můj odhad, moje
domněnka, pak je WILL správně. Ale pokud mě něco vede k tomu to říct, mám důvod si
to myslet, použiju GOING TO.
GOING TO navíc neoznačuje jen aktivity, které máme v plánu nebo hodláme udělat,
ale i věci, které se pravděpodobně stanou, protože na to něco poukazuje. Houpu se na
židli, spadnu. Obloha je plná tmavých mraků, bude pršet. Je mi špatně od žaludku,
budu zvracet, apod.
Pozn.: BE SICK znamená často v britské angličtině “zvracet”, v americké že je mi
špatně nebo že jsem nemocný.

5. Steve's throwing a birthday party on Saturday. Has he told you yet? – Yes, but I can't
come unfortunately. Jessica and I ________ to Paris. We already have tickets and
everything.
are going Toto je příklad naplánované a zařízené akce v budoucnosti. Ostatně
i v češtině můžeme říct, že v sobotu POJEDEME do Paříže nebo jednoduše v sobotu
JEDEME do Paříže.

are going to go

go

will go

6. Stop playing with that knife! You ________ yourself.
'll be cutting

're cutting

're going to cut

Zde spojení GOING TO nepopisuje plán či odhodlání něco udělat, ale popisuje něco,
co se s největší pravděpodobností stane. Něco na to poukazuje. Tady si někdo hraje
s nožem a je dost pravděpodobné, že se pořeže. Neudělá to úmyslně, ale možná se to
prostě stane.
Další možnost by byla použití WILL, kde bych naznačoval jen svou domněnku, nikoli
usuzování, že k něčemu dojde. Nicméně tato možnost v testu nebyla uvedena (aby byla
odpověď jednoznačnější).
cut
7. I need someone to post this letter tomorrow. – ________ . I'm going to the post office
anyway.
I do it
I'll do it Toto je klasická nabídka, proto použijeme WILL. Můžete se
na to podívat i tak, že jde o momentální rozhodnutí. Ještě před chvílí jsem ani nevěděl,
že někdo bude potřebovat něco poslat. Teď jsem to zjistil a rozhodl jsem se pomoct.
I'm doing it

I'm going to do it

8. ________ to the meeting tomorrow? I'm just asking.
Are you go
Are you going to go Sem se hodí ARE YOU GOING TO GO
nebo ARE YOU PLANNING TO GO, popřípadě by bylo správně obyčejné ARE YOU
GOING. Ptáme se zde, zda plánuje jít na jednání.

Do you go

Will you go

9. My train leaves at six. – ________ you to the station if you want.
I take

I'll take

Zde jde o běžnou nabídku, nebo momentální rozhodnutí.

Někdo má problém, já se nabídnu mu pomoct.

I'm going to take

I'm taking

10. I need to give this book to your brother. – You can give it to me. ________ him
tomorrow.

I am see

I see

I'm going see

I'm seeing

Toto je běžný případ situace, kterou bylo třeba s někým dohodnout a taky k té dohodě
došlo. Chtěl jsem se vidět s bratrem, bylo to třeba domluvit. Měl jsem to v plánu vidět
se s ním, pak jsme se domluvili a máme čas i místo, kde se zítra uvidíme. Proto
průběhový přítomný čas.
Pokud vás zaskočilo SEEING, tady ho lze takto běžně použít.

Modální slovesa – s výsledky a komentářem
1. He isn't going to the mountains with us because he ________ ski. He has never
learned.
can't

nejede, protože NEUMÍ lyžovat (can't)

has to

mustn't

needn't

2. ‘Did you like the summer camp?’ – ‘No, we ________ get up at 6 am every morning.’
had to
musted

museli jsme – v minulosti je nutné použít opis HAVE TO

must

weren't allowed to

3. I ________ remember to buy it tomorrow.
can't

must

musím si vzpomenout – MUST (i když jde o zítřek)

will have

will must
4. I don't know where he is. He ________ be anywhere.
can't

could

MOHL BY být kdekoliv = COULD BE

might not

must

5. He's ill so he ________ go to school this week.
doesn't have to

nemusí = DOESN'T HAVE TO

has to

hasn't to

must

6. The film ________ be very good. Everybody I know speaks badly of it.
can't

určitě není = CAN'T BE

might

must

mustn't

7. I'm not sure if she will come to the party. She ________ stay at home.
can't

might

SHE MIGHT STAY

nevím jistě, jestli přijde. Je možné, že zůstane doma: je možné =
must

will

8. He isn't coming with us, because he ________ help his parents in the garden.
can't

has to

musí (má povinnost) = has to (pouze oznamujeme, že má

povinnost, kterou mu udělil někdo jiný

must

must to

9. I think you ________ apologize. What you did wasn't very nice.
can't

may

ought

should

10. ________ I ask you something, Mr. Smith?
Am I able to

May

smím se zeptat (velmi zvořilá a formální otázka), šlo by

použít I CAN, COULD apod.

Might

Must

Podmínkové věty – s výsledky a komentářem
1. I always call him if ________ something.
nultý kondicionál (vždycky když…) – oba časy přítomné

I need

I will need

I needed

would need

2. Your parents would be really happy if ________ your final exams.
you pass

you passed

byli by, kdyby… 2. kondicionál, hlavní věta obsahuje

podmiňovací způsob, vedlejší věta minulý čas
would pass

you would have passed

you

3. She ________ if you don't ask her nicely.
didn't do it
don't do it
won't do it Neudělá to, jestli ji hezky
nepoprosíš – jedná se o 1. kondicionál, uskutečnitelnou podmínku – v hlavní větě bude
budoucí čas, ve vedlejší přítomný

wouldn't do it

4. Keep the book if you ________.
want

nech si tu knihu, jestli chceš – uskutečnitelná podmínka – říkám, že si ji

může nechat. Zde použijeme za IF přítomný čas
want
5. If you had a car, you ________ around more easily.

wanted

will want

would

can travel
could travel kdybys měl…, mohl bys… – 2. kondicionál (nereálná
podmínka v přítomnosti): Hlavní věta – podmiňovací způsob (zde COULD), vedlejší
věta – minulý čas

travel

will travel

6. ________ the book if it had more illustrations.
I bought

I buy

I'd buy

koupil bych, kdyby – 2. kondicionál (kniha nemá moc ilustrací a proto si ji nekoupím):
Hlavní věta – WOULD, vedlejší věta – minulý čas
I'll buy
7. You're going to the mountains at the weekend? What will you do if ________?
it rained

it rains

co budeš dělat, jestli bude pršet? – první kondicionál, uskutečnitelná podmínka (hlavní
věta – budoucí čas, vedlejší věta přítomný)
it will rain

it would rain

8. If he ________ the money, he would buy a new computer.
had

kdyby měl, tak by… – 2. kondicionál (on ty peníze nemá, takže si počítač

nekoupí) – hlavní věta podmiňovací způsob, vedlejší věta minulý čas
has

had had

would have

9. If I were you, I ________ them the truth.
tell
told
will tell
would tell kdybych, tak bych – 2. kondicionál –
hlavní věta WOULD, vedlejší věta minulý čas

